
BUTLLETÍ 07 – DOTA

Butlletí Oficial del Consell Regulador de la DO Terra Alta

www.doterraalta.com

ÀNIMA 
QUÈ HI
POTS TROBAR?

ACTUALITZACIÓ PLEC
DE CONDICIONS

LA DO MÉS INTERNACIONAL

TORNEN ELS TASTOS
PRESENCIALS

AGENDA

CONTACTE

LA DO TERRA ALTA VIATJA PER EUROPA

Bèlgica, Finlàndia, Suïssa o Alemanya són alguns dels països on el passat mes de maig van arribar els nostres vins gràcies 
a una masterclass organitzada des del Consell Regulador per a reconeguts professionals d’aquests països, i que signen 
articles a mitjans especialitzats tan importants com ara Decanter, Vinum o Harpers Wine & Spirit.  

L’objectiu no era un altre que donar a conèixer els nostres grans vins al mercat internacional, i especialment a l’europeu, 
destinació natural ja dels vins de molts dels cellers que conformen la nostra DO. I, al mateix temps, continuar treballant 
en la voluntat de convertir els nostres vins en referents de qualitat. 

La masterclass, que va ser en format virtual, va ser guiada per Álvaro Ribalta, recentment anomenat Master of Wine, i 
amb un lligam estret amb la nostra comarca, ja que la seva àvia era gandesana. 

Els participants van poder tastar 6 referències triades especialment pel comitè de tast de la DO Terra Alta i entre les 
millors valorades a certàmens internacionals. Un recorregut per la varietat de vins que s’elaboren al nostre territori, així 
com a través de les nostres varietats més emblemàtiques i el seu passat i evolució. 

En paraules d’Álvaro Ribalta, el més important és precisament la unió entre 
varietat i zona i, segons el propi Ribalta, a la Terra Alta “s’està fent bé”, sent 
lleials a l’origen “sense por a mostrar el que és la Terra Alta, una zona amb sols 
pobres i molt seca, i els vins ho han de demostrar”. 

Ribalta es va mostrar molt positiu pel que fa al futur dels nostres vins: “Jo crec 
que si se segueix apostant per la qualitat, fugint del volum, d’incrementar 
rendiments, centrant-nos en vinya vella, qualitat, varietat autòctones, el futur és 
molt bo. Fins i tot internacionalment es pot assentar com una regió de 
referència. La Terra Alta té el potencial”.



Barcelona va ser l’indret escollit per celebrar el primer 
tast presencial dels nostres vins després de més d’any i 
mig sense poder oferir tastos a conseqüència de la crisi 
sanitària. 

L’acte va ser un tast exclusiu dirigit a premsa 
especialitzada i prescripció de la capital catalana i, de 
nou, va estar guiat per Álvaro Ribalta, convertint-se així 
en una peça clau per a la difusió dels valors i la divulgació 
de les qualitats de la nostra Denominació d’Origen i els 
nostres vins. 

Igual que en el cas del tast europeu, les referències que 
van tastar els convidats -7 en aquest cas- van ser triades 
especialment pel comitè de tast de la DO Terra Alta i 
entre les millors valorades a certàmens internacionals.

En la conducció del tast, Ribalta va estar acompanyat pels 
cellers que van participar del tast, i que van tenir 
l’oportunitat d’explicar els seus vins i els seus projectes 
vinícoles de primera mà, a més de poder interactuar amb 
els convidats d’una manera més propera després de 
molts mesos sense poder tenir contacte en directe.

En un any tan dur per a la restauració com aquest, des de 
la DO Terra Alta no podíem fer una altra cosa que estar al 
costat de tots aquells professionals que, al llarg dels 
darrers anys, no han faltat a la cita amb els nostres vins. 
Restaurants de les Terres de l’Ebre i també d’altres 
indrets del territori que han apostat pels nostres vins i que 
han estat presents sempre que hem organitzat actes per 
a professionals. 

És per això que enguany vam llençar a les nostres xarxes 
socials un repte amb la voluntat de donar-los suport, i 
que va tenir una molt bona acollida tant pel que fa a la 
nostra comunitat de seguidors com als propis actors de la 
restauració. 

La campanya proposava publicar a les xarxes una foto o 
vídeo on els #fansDOTerraAlta mostressin el seu suport a 
la restauració, tot nominant a dos amics per tal de 
sumar-los al repte i aconseguir així una gran cadena de 
solidaritat amb el sector. A canvi, podien guanyar un 
dinar o sopar en algun dels restaurants col·laboradors 
de la DO Terra Alta.

L’acció va comptar també amb el suport de cares 
populars, alguns d’ells ja participants de la campanya 
#fansDOTerraAlta, com ara Víctor Amela, Llucià Ferrer, 
Meritxell Falgueras o Ivan Massagué, protagonista 
també del darrer espot de la DO Terra Alta.

ELS VINS DE LA DO TERRA ALTA TORNEN A 

CAMPANYA DE SUPORT A LA RESTAURACIÓ

Barcelona



GARNATXES 

Al Consell Regulador ens trobem immersos actualment en un debat de prou calat per al futur de la nostra DO com és 
l’actualització del nostre plec de condicions, una eina fonamental per al bon funcionament de la DO, i que és necessari 
millorar per tal d’adequar-se a les noves necessitats del mercat, i també dels nostres viticultors, viticultores i cellers. 

Així, els serveis tècnics han anat recollint un seguit de modificacions i incorporacions que han de servir per facilitar als nostres 
membres l’elaboració dels seus vins. Tanmateix, el procediment per fer modificacions en el plec de condicions d’un Consell 
Regulador no és immediat i respon a la normativa europea. Per tant tot just iniciem un camí que ens ha de portar a millorar 
la nostra normativa. 

Algunes modificacions en camí
Entre les incorporacions més destacades està la necessitat que el plec reculli l’existència del nostre distintiu de garantia 
Garnatxa Blanca 100%, així com la incorporació de tipologies de vi que actualment no hi apareixen, com ara el nostre estimat 
vi brisat. Serem així la primera DO que introdueix aquesta tipologia de vi en el seu plec. I ho fem per estima a la tradició, ja que 
els vins brisats han estat sempre una elaboració típica de la nostra DO i, incorporant-los a la nostra normativa, podrem garantir 
el seu origen i la seva traçabilitat, a més d’aconseguir unes elaboracions més elegants, amb menys extracció de color, més 
acidesa i menys graduació alcohòlica. 

També treballem per incorporar els vins de guarda al nostre plec. Tot i no tenir una regulació específica, és una elaboració de 
vins amb una certa criança en bóta sense haver de passar per ampolla i, per tant, no s’inclou dins de les mencions criança, 
reserva o gran reserva, amb una regulació i terminis pel que fa al pas per fusta i ampolla molt més estricta. 

Hi haurà també modificacions pel que fa a les varietats de raïm recomanades. Així, s’inclourà el sinònim Garnatxa fina dins les 
varietats negres, mentre que la Parellada serà eliminada com a varietat de raïm principal i passarà a ser secundària, ja que no 
és una varietat que s’identifiqui com a tradicional a la nostra zona de producció.

I així fins a un total de 29 modificacions que esperem que siguin aprovades pels òrgans de govern pertinents el més aviat 
possible per poder continuar millorant la feina dels nostres associats i que els nostres vins segueixin sent un referent de qualitat. 

TREBALLEM PER ACTUALITZAR I MILLORAR
EL NOSTRE PLEC DE CONDICIONS

A l’edició d’enguany del concurs internacional Grenaches du 
Monde, la nostra Denominació d’Origen ha tornat a ser la 

denominació catalana amb més medalles obtingudes, un 

total de 31 de les quals 18 han estat medalles d’or i 13 plates. 

Almodí 2020, Altavins Viticultors

Anima de l’Avi Arrufi 2019 Blanc, Celler Piñol

Clot ‘Encís Ranci, Sant Josep Vins

Hereus Garnatxa Negra 2019, Caterra

Ilercavònia 2020 Blanc, Altavins Viticultors

La Cisqueta de Corbera Blanc 2019, Agrícola Corbera d’Ebre

La Senyoria 2019, Les Vinyes del Convent

LaFou de Batea 2016, LaFou Celler

Laquarta Blanc 2019, Sant Josep Vins

Llàgrimes de tardor Mistela blanca 2019, Sant Josep Vins

Mistela Blanca Somdinou, Celler Cooperatiu de Gandesa

Mistela Blanca Strike Up 2019, Bodegas Pedro Masana

Mistela Negra Strike Up 2019, Bodegas Pedro Masana

Músic de Carrer Negre 2019, Celler Xavier Clua 

Naturalis Mer Roure 2019, Celler Cooperatiu de Batea

Puresa Ranci, Celler Cooperatiu de Gandesa

Vallmajor Blanc 2020, Celler Cooperatiu de Batea

Lo Noi del Saxo Blanc 2020, Celler Xavier Clua

MEDALLA D'OR
Autèntic 2019, Escola Agrària de Gandesa

Casa Mariol Selecció Garnatxa Negra 2019, Celler Mariol

Clos del Pinell Garnatxa Blanca 2020, Cellers Unió

Fill de la Pluja 2019, Jaume Serra

Il·lusió Garnatxa Negra 2019, Celler Xavier Clua

La Picossa Garnatxa Blanca 2020, Lafou Celler

Llàgrimes de Tardor Mistela Negra 2019, Sant Josep Vins

Massalucà Garnatxa blanca & Macabeu 2020, Lafou Celler

Massalucà Garnatxa negra & Samsó 2020, Lafou Celler

Propòsitum 2019, Celler Arrelats

Mas de Sotorres 2020, Les Vinyes del Convent

Trufes Negre 2019, Vins Algars

Coca i Fitó d’Or 2017, Celler Cooperatiu de Gandesa

MEDALLA DE PLATA



Salut i Garnatxa,
Joan Arrufí

Ctra. de Vilalba, 31, 43780 Gandesa, Tarragona - Tel. 977 42 1278  -  info@doterraaalta.cat

CONSELL REGULADOR DE LA DO TERRA ALTA

HECTÀREES: 6.048 VITICULTORS: 1.170 CELLERS: 61

president@doterraalta.cat

BITLLET JOAN ARRUFÍ, 

PRESIDENT DE LA DO TERRA ALTA

El calendari  del Pagès 
AGOST

BIBLIOTEQUES AMB DO
· Dimecres 11, 17h. a les piscines municipals de Gandesa
Taller infantil de pintura amb vi.

· Dimecres, 18 d’agost, 19h 
VI ENTRE VITRINES
El món del vi en les col·leccions d’art dels museus catalans

VIII CONCURS DE FOTOGRAFIA BIBLIOTECA AMB DO 2021
De l’1 d’agost al 30 de setembre
Consulteu les bases a www.gandesa.cat 

FESTIVAL IN-FCTA
Festival de Cinema Terra Alta 

JULIOL / AGOST

Durant aquests mesos, el raïm madura i es 

pot fer ja una primera estimació de verema. 

La feina del viticultor es limita a fer una 

espuntada als sarments més llargs que tapen 

en excés el raïm per tal que maduri millor. 

D’altra banda s’han de fer diferents 

tractaments fitosanitaris contra el cuc del 

raïm, la cendrosa i el míldiu per tenir els raïms 

sans fins al moment de la verema.

Agenda

ADAPTAR-NOS ALS CANVIS. ABRAÇAR ELS NOUS TEMPS

Mentre assistim al que esperem que sigui el tram final de la pandèmia i hem pogut organitzar algunes actuacions promocionals ja 

presencials (encara amb restriccions i amb proves d’antígens prèvies), més enllà de l’àrea de màrqueting i comunicació, l’activitat al Consell 

Regulador no ha perdut velocitat en les darreres setmanes.

Des de la DO Terra Alta treballem per actualitzar i millorar el nostre plec de condicions amb l’objectiu de garantir la màxima qualitat als 

consumidors i consumidores i posar en valor tots els nostres atributs diferenciadors en un mercat cada cop més competitiu. Els nostres 

serveis tècnics han recollit, amb la participació dels cellers, un seguit de modificacions i incorporacions que han de facilitar als nostres inscrits 

l’elaboració dels seus vins.

Per exemple, i després d’anys d’existència i d’una gran resposta per part tant dels cellers que s’hi adhereixen com dels clients que hi confien, 

el nostre plec ha de fer esment de l’existència d’un distintiu de garantia específic: Garnatxa Blanca 100%.  De la mateixa manera, en un plec 

revisat l’any 2021 hem d’incloure com a tipus de vi: el vi brisat (reinterpretacions i també elaboracions tradicionals), el blanc de negres o el vi 

naturalment dolç (de raïms sobremadurats). Serà també l’oportunitat per a fer modificacions amb l’objectiu de reduir l’impacte dels aromes 

terciaris en els vins adaptant-nos al que demanda el consumidor: vins on prevalguin els aromes primaris de la varietat per sobre dels de 

l’elaboració i criança. A més, necessitem adaptar el nostre marc normatiu al canvi climàtic, augmentant el grau alcohòlic i reduint una mica 

l’acidesa per tal de continuar conservant l’equilibri dels vins. En definitiva, volem revisar el marc normatiu de la DO per a revaloritzar-la i 

assegurar-nos que és afí a la realitat dels viticultors/es i cellers de la comarca i també a la demanda del mercat. 

El procediment per a fer modificacions en el plec de condicions d’un Consell Regulador no és immediat i respon 

a la normativa europea, però creiem fermament que són canvis i incorporacions d’allò més necessàries i urgents. 

És més, el debat entorn d’aquests canvis està generant converses d’allò més constructives, com la generada en la 

reunió de cellers del passat 5 de juliol. 

Vivim temps convulsos i de canvi constant. I des de la DO estem decidits a demostrar la nostra capacitat 

d’adaptació al canvi i la nostra voluntat de treballar per l’excel·lència dels nostres vins. 

hola@doterraalta.cat

*Consulteu el catàleg al web www.doterralta.com o demaneu-lo directament a través del WhatsApp.

Entrega en un màxim de 48h laborables.628270513 

Feu la vostra comanda de vins DO Terra Alta de manera fàcil i ràpida!


